
ประกาศการใชคุกก้ี (Cookies Policy) 

นโยบายคุกก้ี  

เมื่อทานไดเขาสูเว็บไซต (www.phraohospital.go.th)  ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการเขาสูเว็บไซต ของ

ทานจะถูกบันทึกไวในรปูแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นจะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถประสงค 

รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพือ่ความเปนสวนตัวของทาน โดยการเขาสูเว็บไซตนี้ถือวาทานได

อนุญาตใหเราใชคุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ท่ีมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

คุกก้ีคืออะไร 

คุกกี้  คือ  ไฟลเล็กๆ เพื่อจัดเก็บขอมูลการเขาใชงานเว็บไซต  เชน  วันเวลา  ลิงคท่ีคลิก  หนาท่ีเขาชม 

เงื่อนไขการต้ังคาตางๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณคอมพิวเตอร และ/หรือ  เครื่องมือส่ือสารท่ีเขาใชงานของ

ทาน เชน โนตบุค แท็บเล็ต หรือ สมารทโฟน ผานทางเว็บบราวเซอรในขณะท่ีทานเขาสูเว็บไซต โดยคุกกี้จะไม

กอใหเกิดอันตรายตออุปกรณคอมพิวเตอร  และ/หรือ  เครื่องมือส่ือสารของทาน  ในกรณีดังตอไปนี้  ขอมูลสวน

บุคคลของทานอาจถูกจัดเก็บเพื่อใชเพิ่มประสบการณการใชงานบริการทางออนไลน   โดยจะจำเอกลักษณของ

ภาษาและปรับแตงขอมูลการใชงานตามความตองการของทาน   เปนการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว    ขอมูล

ความปลอดภัยของทาน  รวมถึงบริการท่ีทานสนใจ  นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใชเพื่อวัดปริมาณการเขาใชงาน

บริการทางออนไลน  การปรับเปล่ียนเนื้อหาตามการใชงานของทานโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเขาใชงาน

ครั้งกอนๆ และ ณ ปจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงคเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ ท้ังนี้ทานสามารถคนหา

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ไดท่ี www.allaboutcookies.org  

 

โรงพยาบาลพราว (รพ.พราว) ใชคุกก้ีอยางไร 

รพ.พราว ใชคุกกี้ เพื่อบันทึกการเขาเยี่ยมชมและสมัครเขาใชงานเว็บไซตของทาน โดยทำให  รพ.พราว 

สามารถจดจำการใชงานเว็บไซตของทานไดงายข้ึน และขอมูลเหลานี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซตของ รพ.

พราว ใหตรงกับความตองการของทานมากยิ่งข้ึน  เพื่ออำนวยความสะดวกใหเกิดความรวดเรว็ในการใชงาน

เว็บไซตของทาน และในบางกรณี รพ.พราว จำเปนตอง ใหบุคคลท่ีสามชวยดำเนิน การดังกลาว ซึ่ง อาจจะตอง

ใชอินเตอรเน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะหทางสถิติ ตลอดจนเช่ือมโยงขอมล และ

ประมวลผลตามวัตถุประสงคทางการตลาด 

 

คุกก้ีท่ี รพ.พราว ใช อาจจะแบงได 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้  

1.  Session Cookies เปนคุกกี้ท่ีจะอยูช่ัวคราวเพื่อจดจำทานในระหวางท่ีทานเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของ 

รพ.พราว เชน เฝาติดตามภาษาท่ีทานไดต้ังคาและเลือกใช เปนตน และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร

หรืออุปกรณของทาน  เมื่อทานออกจากเว็บไซตหรือไดทำการปดเว็บบราวเซอร 



2.  Persistent Cookie เปนคุกกี้ท่ีจะอยูตามระยะเวลาท่ีกำหนดหรือจนกวาทานจะลบออก คุกกี้

ประเภทนี้จะชวยใหเว็บไซตของ รพ.พราว จดจำทานและการต้ังคาตางๆ ของทานเมือ่ทานกลับมาใชบริการ

เว็บไซตอีกครั้ง ซึ่งจะชวยใหทานเขาใชบริการเว็บไซตไดสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน 

 

วัตถุประสงคในการใชงานคุกก้ีท่ี รพ.พราว ใช มีรายละเอียดดังนี้   

•   คุกกี้ท่ีมีความจำเปน (Strictly Necessary Cookies) 

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเปนตอการใหบริการเว็บไซตของ  รพ.พราว เพือ่ใหทานสามารถเขาใชงานใน

สวนตาง ๆ ของเว็บไซตได รวมถึงชวยจดจำขอมูลท่ีทานเคยใหไวผานเว็บไซต  การปดการใชงานคุกกี้ประเภท

นี้จะสงผลใหทานไมสามารถใชบริการในสาระสำคัญของ  รพ.พราว ซึง่จำเปนตองเรียกใชคุกกี้ได 

 

•   คุกกี้เพื่อการวิเคราะหและประเมินผลการใชงาน  (Performance Cookies) 

คุกกี้ประเภทนี้ชวยให รพ.พราว ทราบถึงการปฏิสัมพันธ ของผูใชงานในการใชบริการเว็บไซตของ  รพ.

พราว รวมถึงหนาเพจหรือพื้นท่ีใดของเว็บไซตท่ีไดรับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลดานอื่น ๆ รพ.

พราว ยังใชขอมลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต และเพื่อเขาใจพฤติกรรมของผูใชงานมากข้ึน 

ถึงแมวา ขอมูลท่ีคุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวตนได และนำมาใชวิเคราะหทางสถิต

เทานัน้ การปดการใชงานคกกี้ประเภทนี้จะสงผลให  รพ.พราว ไมสามารถทราบปรมิาณผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซต 

และไมสามารถประเมินคุณภาพการใหบริการได 

 

•   คุกกี้เพื่อการใชงานเว็บไซต (Functional Cookies) 

คุกกี้ประเภทนี้จะชวยใหเว็บไซตของ รพ.พราว จดจำตัวเลือกตางๆ ท่ีทานไดต้ังคาไวและชวยให

เวบ็ไซตสงมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมใหตรงกับการใชงานของทานได เชน ชวยจดจำช่ือบัญชีผูใชงาน

ของทาน หรือจดจำการเปล่ียนแปลงการต้ังคาขนาดฟอนตหรือการต้ังคาตางๆ ของหนาเพจซึ่งทานสามารถ

ปรับแตงได การปดการใชงานคุกกี้ประเภทนี้อาจสงผลใหเว็บไซตไมสามารถทำงานไดอยางสมบูรณ 

 

•   คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุมเปาหมาย  (Targeting Cookies)  

คุกกี้ประเภทนี้เปนคุกกี้ท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงเว็บไซตของบุคคลท่ีสาม ซึ่งเก็บขอมูลการเขาใชงาน

และเว็บไซตท่ีทานไดเขาเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินคาหรือบริการบนเว็บไซตอื่นท่ีไมใชเว็บไซตของ  รพ.พราว 

ท้ังนี้ หากทานปดการใชงานคุกกี้ประเภทนีจ้ะไมสงผลตอการ ใชงานเว็บไซตของ รพ.พราว แตจะสงผลใหการ

นำเสนอสินคาหรือบริการบนเว็บไซตอื่น ๆ ไมสอดคลองกับความสนใจของทาน 

  



ทานจะจัดการคุกก้ีไดอยางไร 

บราวเซอรสวน ใหญจะมีการต้ังคาใหมีการยอมรับคุกกี้เปนคาเริ่มตน  อยางไรก็ตาม  ทานสามารถ

ปฏิเสธการใชงานหรือลบคุกกี้ในหนาการต้ังคาของบราวเซอรท่ีทานใชงานอยู  ท้ังนี้ หากทานทำการ

ปรับเปล่ียนการต้ังคาบราวเซอรของทานอาจสงผลกระทบตอรูปแบบและการใชงานบนหนาเว็บไซตของเราได 

หากทานประสงคท่ีจะทำการปรับเปล่ียนการต้ังคา ทานสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมไดตามลิงกท่ีได

ระบุไวขางลาง 

 

- Android (Chrome) 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&o 

co=1 

 

- Apple Safari 

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac 

 

- Blackberry 

https://docs.blackberry.com/content/dam/docs-blackberry-com/release-pdfs/en/device-user- 

guides/BlackBerry-Classic-Smartphone-10.3.3-User-Guide-en.pdf 

 

- Google Chrome  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en  

 

- Microsoft Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy- 

bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd 

  

 



- Microsoft Internet Explorer  

https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d- 

7c16-ede5947fc64d 

 

- Mozilla Firefox  

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox- 

desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US 

 

- Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/  

 

- Iphone or Ipad (Chrome) 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=1  

 

- Iphone or Ipad (Safari)  

https://support.apple.com/en-us/HT201265 

 

ทังนี้ โปรดทราบวา หากทานเลือกท่ีจะปดการใชงานคุกกี้บนบราวเซอรหรืออุปกรณของทาน อาจ

สงผลกระทบกับการทำงานบางสวนของเว็บไซตของ รพ.พราว ท่ีไมสามารถทำงานหรือใหบริการไดเปนปกติ 

รพ.พราว จะไมรับผิดชอบและ รพ.พราว ไมไดมคีวามเกี่ยวของกับเว็บไซต รวมท้ังเนื้อหาในเว็บไซตตาง ๆ ท่ี

กลาวมาขางบน 

 

สำหรับขอมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ทานสามารถเขาไปอานไดท่ี  

https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies 

 

 



การเช่ือมโยงขอมูลกับเว็บไซตอื่น  

เวบ็ไซตของ รพ.พราว อาจมีการเช่ือมโยงไปยังเว็บไซตหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึง

อาจมีการฝงเนื้อหาหรือวีดีโอท่ีมาจากโซเชียลมีเดีย เชน  YouTube หรือ Facebook เปนตน ซึ่งจะชวยใหทาน

เขาถึงเนื้อหาและสรางการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซตของ  รพ.พราว ได ซึ่งเว็บไซต

หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและต้ังคาคุกกี้ข้ึนมาเอง  โดยท่ี  รพ.พราว ไมสามารถ

ควบคุมหรอืรับผิดชอบตอคุกกี้เหลานั้นได และขอแนะนำใหทานควรเขาไปอานและศึกษานโยบายหรือประกาศ

การใชคุกกี้ของบุคคลภายนอกเหลานั้นดวย 

 

การเปลี่ยนแปลงประกาศ 

ประกาศนีอ้าจมีการปรับปรุงใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณและตามการใหบรการจริง โดย 

รพ.พราว จะมีการแจงประกาศท่ีมีการปรับปรุงใหมบนเว็บไซตนี้ ดังนั้น รพ.พราว ขอแนะนำใหทานตรวจสอบ

ใหแนใจวาทานไดเขาใจการเปล่ียนแปลงตามขอกำหนดดังกลาว 


